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grote ontwikkelingen in de zorg
De zorgakkoorden tussen minister en zorgverleners die afgelopen zomer tot 
stand zijn gekomen, zijn van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen 
in de zorg. De afspraken die in het eerstelijns akkoord zijn gemaakt en in 2015 
in werking treden, zijn erg bepalend voor de toekomst van zorggroepen en de 
voortgang van de verdere ontwikkeling van multidisciplinaire zorg. Zo zullen 
huisartspraktijken meer gaan samenwerken met andere zorgverleners in de 
buurt en bieden zij samen de juiste patiëntenzorg op de juiste plek. 

De drie zorgprogramma’s van Het Huisartsenteam, Diabetes Mellitus, 
COPD en CVRM, behalen al jarenlang een goed resultaat, zeker ook in 
vergelijking met de landelijke benchmark. Het jaarlijks evenaren van 
dit hoge streefniveau blijft een uitdaging voor huisartsen en 
praktijkondersteuners, dit komt onder andere door de combinatie van 
de drie zorgstraten, waarvan CVRM zowel primaire als secundaire 
preventie behelst, en de opstart van het Astma zorgprogramma.

Ook het nieuwe ‘3-segmenten financie-
ringssysteem’ dat in dit akkoord centraal 
staat, vraagt om een andere aanpak. Het 
financieringssysteem biedt voor Het Huis-
artsenteam kansen voor verdere ontwik-
keling op het gebied van Ouderenzorg en 
Generalistische Basis GGZ. Daarbij is het 
een onderbouwing van het belang van het 
door Het Huisartsenteam gevoerde beleid 
voor chronisch zieken. En niet onbelangrijk, 
het biedt ruimte voor beloning van (gezond-
heids)uitkomsten.
De nieuwe landelijke visie op onder andere 
de huisartsenzorg zorgt dus voor een flinke 
omschakeling in de bedrijfsvoering van Het 
Huisartsenteam. Om hier goed op voorbe-
reid te zijn heeft Het Huisartsenteam haar 
beleid al in 2013 op deze visie afgestemd en 
wil ze dit jaar verder voorsorteren op 2015. 

Jan Frans Mutsaerts
directeur Het Huisartsenteam

Aachen, oktober 2013

4   DM, COPD en CVRM primaire en 
secundaire preventie. 

4   Uniforme Astma en Ouderenzorg.

4   Voorbereiding op Basis GGZ en 
aanstellen POH-GGZ.

4   Oriëntatie op Keten Informatie 
Systeem (KIS) / Multidisciplinair 
patiëntdossier.

4   Patiëntervaringen meten met de 
Huisarts Prestatie Monitor.

 

4   Nieuwe website en aanschaf 
patiëntportaal.

4   Doelmatig voorschrijven: generiek 
als het kan, spécialité als het moet.

4  Kwaliteit van Zorg, maximaal 
‘Inspectieproof’ in 2013. 
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Maximale groei
Op het gebied van Diabetes zijn de zorgresultaten in 
2013 licht gestegen, zelfs na de hoge score van het 
jaar ervoor. Ook de uitkomstindicatoren zijn wederom 
vooruit gegaan. De uitkomstindicator HbA1c is 
verbeterd omdat de nieuwe NHG-standaard Diabetes 
Mellitus type 2 de streefwaarde van HbA1c opnieuw 
heeft gedefinieerd. Dit verklaart de forse verbetering 
van deze streefwaarde ten opzichte van 2012.

Ook bij COPD en CVRM heeft Het Huisartsenteam 
haar processen nagenoeg maximaal op orde. Het 
proces ‘Stoppen met Roken advies gegeven’, leverde 
een geringe terugval op. Om de resultaten van dit 
proces in 2014 te stimuleren zullen de praktijken 
voor alle zorgprogramma’s aan de slag gaan met de 
nieuwe werkwijze van de Stoppen met Roken-zorg.

Ketenzorg doen
we samen

Huisartsen, Praktijkmedewerkers,
Diëtisten, Podotherapeuten en

Pedicures



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Goede bloeddruk patienten
Secundaire Preventie *

Goede bloeddruk patienten
Primaire Preventie *

Cholesterol goed bij patienten
Secundaire Preventie **

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HbA1c streefwaarde
behaald *

BMI <25 kg/m2

Systolische bloeddruk 
<140 mmHG

LDL <2,5 mmol/l

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Spirometrie uitgevoerd

MRC bepaald

CCQ vastgesteld

Rookgedrag bekend

SMR advies gegeven

BMI berekend

Bewegen gecontroleerd

▪ peildatum 2011 

▪ peildatum 2012

▪ peildatum 2013

Percentage patiënten dat zorg heeft gekregen

▪ peildatum 2011

▪ peildatum 2012

▪ peildatum 2013

Percentage patiënten dat zorg heeft gekregen

▪ peildatum 2011 

▪ peildatum 2012

▪ peildatum 2013

* De nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 
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eerd. Dit heeft geleid tot een forse verbetering van 
deze streefwaarde ten opzichte van 2012.
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Psychosociale zorg in  
de huisartspraktijk  

Aan de slag met GGZ-zorg 
Door de transitie in de GGZ-zorg ontstaat er een 
grote behoefte aan laagdrempelige psychosociale 
zorg, dicht bij huis. Hierop anticiperend heeft Het 
Huisartsenteam met ondersteuning van Robuust 
een ‘projectplan Praktijkondersteuner-GGZ’ 
(POH-GGZ) ontwikkeld. In dit plan is opgenomen 
welke taken een POH-GGZ krijgt toebedeeld en wat 
de functie binnen de praktijk moet zijn. 

Samenwerking
Het Huisartsenteam besloot voor het werkgeverschap  
een samenwerking aan te gaan met SHL-Groep 
Praktijkondersteuning en Indigo. “Deze partijen 
hebben de kennis in huis om de juiste mensen aan 
te stellen en te contracteren”, zegt Rutters. “Daarbij 
nemen we de huisartsen door deze constructie wat 
zorg uit handen.” De ongebruikelijke keuze voor 
twee partijen is weloverwogen gemaakt. Door 
POH’s-GGZ met verschillende achtergronden in te 
zetten wordt de financiële kostendekkenheid 
geborgd.  

Aandachtspunten
In ieder project zijn er aandachtspunten. In dit 
geval was dat onder andere de krapte op de 
arbeidsmarkt. Het aantal beschikbare mensen voor 
de functie van POH-GGZ was begin 2013 minimaal. 
Daarbij speelde ook de beperkte ruimte bij een 
aantal praktijken een rol. Door de transformatie 
van de GGZ-zorg zijn er anno 2014 al veel meer 
gekwalificeerde mensen beschikbaar dan een jaar 
geleden. Continuïteit is ook een aandachtspunt. 
“Iedere huisarts heeft een POH-S (somatiek) die al 
jaren in de praktijk werkt, ook de POH-GGZ zou een 
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De praktijkondersteuner-GGZ maakte in 2013 een debuut in een groot aantal 
praktijken van Het Huisartsenteam. Aan deze ontwikkeling ging heel wat  
vooraf. Landelijke ontwikkelingen en de regionale markt werden verkend, een 
functieprofiel werd opgesteld, een financiële analyse uitgevoerd en een samen-
werking met SHL-Groep Praktijkondersteuning en Indigo werd aangegaan.  
Leon Vogels (huisarts) en Dominiek Rutters (algemeen manager) hebben dit 
project voorbereid en aangestuurd. 

Dominiek Rutters (algemeen manager) en Leon Vogels (huisarts).

Door een goede voorbereiding is het  
percentage praktijkondersteuners-GGZ  

in de huisartspraktijken in één jaar  
opgeschaald van 0% tot 100%  

vertelt Rutters. 

“
”



goede voorbereiding  
op astmazorg

Samen in de zorg voor 
kwetsbare ouderen

constante factor binnen de huisartspraktijk moeten 
zijn”, zegt Vogels.

Toekomstplannen
De ambitie om iedere huisartspraktijk van Het 
Huisartsenteam te voorzien van een POH-GGZ is 
inmiddels behaald. Nu richt de zorggroep zich op het 
aanbrengen van een structuur in de Generalistische 
Basis GGZ, waarbij met alle spelers in het werkveld 
afspraken worden gemaakt over verwijzing en terug 
verwijzing, communicatie en het inzetten van 
e-Health modules, groepsconsulten en geïndiceerde 
preventie. Hierbij wil Het Huisartsenteam zoveel 
mogelijk uitgaan van de expertise die er al in het 
adherentiegebied van iedere huisartspraktijk is. 

Op het gebied van Astma heeft Het Huisartsenteam 
zich toegelegd op het CIT en Proact project. CIT is 
een project om de organisatie van Astmazorg in de 
praktijk in orde te maken. Proact geeft handvatten 
om alle astmapatiënten op te roepen, te inventari-
seren en uiteindelijk op te nemen in het zorgpro-
gramma. Door de uitvoer van deze programma’s 
zijn alle praktijken op dezelfde uniforme manier 
Astmazorg gaan organiseren in de praktijk. Dit ter 
voorbereiding op de uitbreiding van de DBC COPD 
met een Astma component.  

Het Huisartsenteam heeft met elkaar een visie op 
Ouderenzorg gevormd en vervolgens een Zorg-
programma Kwetsbare Ouderen uitgewerkt. In 
dit zorgprogramma wordt in negen stappen, van 
vroegsignalering tot multidisciplinaire monitoring, 
uitgelegd hoe de zorg van ouderen het best kan 
worden uitgevoerd. Dit programma zal vanaf 2014 
in samenwerking met thuiszorgorganisaties Thebe, 
TWB, Surplus, St. Groenhuysen en Avoord Zorg en 
Wonen worden uitgevoerd.

CHroniSCHe Zorg
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Dominiek Rutters (algemeen manager) en Leon Vogels (huisarts).

Patiënten 109.135 

In Diabetes DBC 5.524 

In COPD DBC 1.661 

In CVRM DBC 12.970

Zorgverzekeraars % Patiënten

CZ 58%

Coöperatie VGZ 18%

Achmea 14%

Multizorg 5%

Menzis 4%

Overig 0%

Zorgverleners Aantal

Huisartsen 39

Praktijkmedewerkers 135

Diëtisten 23

Pedicures 49

Podotherapeuten 15

Fysiotherapeuten 27

Apothekers 29

Specialisten Amphia Ziekenhuis 

Specialisten Franciscus Ziekenhuis 

SHL-Groep

Het Huisartsenteam in getallen



Zelf gezondheidszaken 
    regelen via onze 
  vernieuwde website

De afgelopen jaren zijn de 
technologische ontwikkelingen in 
snel tempo toegenomen. Patiënten 
willen gezondheidszaken steeds 
vaker zelf vanuit huis regelen. Met 
onze compleet vernieuwde website 
spelen wij op deze behoefte in. 

In deze folder krijgt u een voor-
proefje en leest u wat wij online 
voor u kunnen betekenen.

 Ervaringen delen
 

Annet Jacobs (44) 

Sinds een tijdje ben ik actief op het 
forum van Het Huisartenteam. 
Met lotgenoten kan ik ervaringen uit-
wisselen en praten over mijn diabetes. 
Om me heen zijn er maar weinig 
mensen die weten wat die ziekte echt 
inhoud, op het forum vind ik de steun 

die ik zoek. Het forum is trouwens niet 
alleen voor chronisch zieken. Zo kun 
je ook van gedachten wisselen over 
stoppen met roken, het behalen van 
een gezond gewicht en algemene 
gezondheidskwaaltjes.

Mijn huisartsenteam
Selecteer uw woonplaats en 

kies uw huisartsenteam.

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf 
u in voor de nieuwsbrief.

Zorgverleners 
in de buurt
Vind snel een 

fysiotherapeut, 
diëtist of andere 
zorgverlener bij 

u in de buurt.

Forum
In gesprek met 
lotgenoten en de 
cliëntenraad.

Gezonder leven
Informatie en tips die u kunnen 

helpen gezonder te leven.

Chronische zorg
Heeft u een chronische 
aandoening? Welke 
zorg mag u verwachten.

www.hethuisartsenteam.nl

e-Health
Online 
gezondheidszaken 
regelen.

Online herhaalrecepten bestellen 

Online afspraak maken

Een zorgverlener vinden bij u in de buurt

Uitgebreide medische informatie

In gesprek met lotgenoten en de cliëntenraad 
op ons forum www.forum.hethuisartsenteam.nl Op het forum 

begrijpen mensen 
wat ik doormaak

herhaalrecepten

Het Huisartsenteam

Gaat verder dan genezenHet Huisartsenteam

Gaat verder dan genezen

Uw huisarts nog 

beter bereikbaar

medische informatie

chronische zorg

zorgverleners 

        in
 de buurt

Waarom wij graag uw 

e-mailadres ontvangen

Het Huisartsenteam

Gaat verder dan genezenHet Huisartsenteam

Gaat verder dan genezen

www.hethuisartsenteam.nl

Digitale communicatie met de huisarts

Uw huisarts vult uw dossier graag aan met uw 

e-mailadres, zodat de praktijk in de toekomst 

ook per e-mail met u kan communiceren.

Patiëntervaringen

Wij streven naar de beste zorg. Helpt u mee?

Vul op verzoek van uw huisarts de

Huisarts Prestatie Monitor in.

Periodieke nieuwsbrief 

Uw huisarts houdt u regelmatig op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen in de praktijk.

Gezondheidstips

Digitale tips van uw huisarts om gezonder te leven.

Wij streven naar de beste zorg, daarom ontvangen wij graag uw e-mailadres 

zodat wij via de digitale weg contact met u kunnen onderhouden.

Pak uw kans

Wij streven naar de beste zorg, daarom ontvangen 

wij graag uw e-mailadres zodat wij via de digitale weg contact met u kunnen 

onderhouden. Als u uw e-mailadres op de website van uw huisarts invult, maakt 

u kans op één van de 10 gezonde boodschappenpakketten (ter waarde van € 59,00) 

die wij hebben samengesteld. Deze pakketten bevatten alle ingrediënten, voor drie 

gevarieerde vlees, vis en/of vegetarische maaltijden voor maximaal vier personen.

gezondheidstips

herhaalrecepten

afspraak 

maken

nieuwsbrief

Uw huisarts 

beter bereikbaar

medische informatie

chronische zorg

www.hethuisartsenteam.nl

Ga naar www.

hethuisartsenteam.nl/

aanmelden en vul 

uw e-mailadres in.
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Patiëntenmailing

Gezonder leven  1

Mijn huisartsenteam  2

Zorgverleners in de buurt  3 

Nieuwsbrief  4 

Forum  5

Chronische zorg  6

8.654
patiënten hebben zich aangemeld 
voor de Huisarts Prestatie Monitor

Huisarts 
Prestatie 
Monitor

Zelf gezondheidszaken 
regelen via vernieuwde 
website

Patiëntportalen 
Innovatieve ideeën worden binnen Het Huisartsen- 
team met open armen ontvangen en digitale  
ontwikkelingen op de voet gevolgd. 
Het afgelopen jaar hebben bijna alle huisartsen 
van Het Huisartsenteam de online patiëntportalen 
van Medicom (MijnGezondheid.Net) en Promedico 
(Patiëntportaal) aangeschaft. Deze portalen bieden 
patiënten de mogelijkheid om gezondheidszaken 
zelf, op een moment dat hen het beste uitkomt, 
online te regelen. Afspraken kunnen direct in de 
agenda van de huisarts worden gepland, herhaal-
recepten online worden besteld, en niet dringende 
vragen via e-Consult onder de aandacht van de 
huisarts worden gebracht.

Nieuwe website
Naast de aanschaf van de patiëntportalen is de 
website compleet vernieuwd. Gericht op het  
visuele, waarbij vooral door middel van iconen 
wordt gecommuniceerd, is geprobeerd het contact 
met patiënten zo eenvoudig en eigentijds mogelijk 
te maken. 

Grootschalige patiëntenmailing
Uiteraard moesten deze ontwikkelingen onder de 
aandacht worden gebracht van de doelgroep: de 
patiënten. In het najaar is er een grootschalige 
papieren mailing verstuurd waarmee alle patiënten 
zijn geïnformeerd over de nieuwe website en de 
digitale mogelijkheden die hun huisarts nu biedt. 

Met een begeleidende folder zijn de patiënten 
gevraagd om zich aan te melden voor de Digitale 
Nieuwsbrief en de Huisarts Prestatie Monitor.  
Dit leverde een zeer gewaardeerd respons van 
9.000 aanmeldingen op.



aanmeldingen nieuwsbrief  
verdrievoudigd

In onderstaande plaatjes is het aantal 
aanmeldingen voor de Digitale Nieuws-
brief, de Gezondheidstips en de Huisarts  
Prestatie Monitor weergegeven.  
De grootschalige patiëntenmailing die 
Het Huisartsenteam in het najaar heeft 
verstuurd heeft een boven verwacht 

resultaat opgeleverd. Zo is het aantal 
aanmeldingen voor de Digitale Nieuws-
brief verdrievoudigd. In totaal worden 
er iedere twee weken 3.654 Gezond-
heidstips en drie keer per jaar 12.222 
Digitale Nieuwsbrieven naar patiënten 
verstuurd.
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18000

14000
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0
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2011  2012  2013

Gevolg mailing

Lancering 
nieuwe website*

Websitebezoek Het Huisartsenteam 

nieuwsgierige bezoekers  
op de website
De nieuwe website is ook bij de patiënten 
niet onopgemerkt gebleven. Dit blijkt uit 
een toename van de unieke bezoekers-
aantallen. Vooral na het verzenden van 
de grootschalige patiëntenmailing is een 
piek te zien, begrijpelijkerwijs ging deze na 
enkele weken terug naar ca. 20.000 unieke 
bezoekers per dag. Desalniettemin is het 
bezoekersaantal ten opzichte van 2012 
trendgewijs gestegen.

* Tijdelijk geen statistieken beschikbaar.

Het HuiSartSenteam gaat digitaal
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+170%
+260%

Aangemelde patiënten 
vóór de patiëntenmailing:
4.680Aangemelde patiënten 

vóór de patiëntenmailing:
2.128

Aangemelde patiënten 
na de patiëntenmailing:
3.649

Aangemelde patiënten 
na patiëntenmailing
12.204

Gezondheidstips Digitale Nieuwsbrief



Gemiddelde gewichtsreductie van 
de doorverwezen patiënt: 

6,4%
Gemiddeld
gewichtsverlies: 6 kilo

Aanwezigheids-
percentage: 73%

eén KiS in 
West-Brabant 

verbonden in Zorg

Samen met HZG Breda, Zorroo en 
Zorggroep West-Brabant heeft Het 
Huisartsenteam zich, onder begeleiding 
van het REN, georiënteerd op een Keten 
Informatie Systeem (KIS). Alle partijen 
willen in de toekomst met eenzelfde KIS 
werken. In 2014 wordt naar alle waar-
schijnlijkheid een keuze gemaakt.

Onder de noemer Verbonden in Zorg 
zoekt een groot aantal stakeholders 
uit West-Brabant naar initiatieven die 
leiden tot ‘gezonde burgers met een 
goede kwaliteit van leven, met minder 
maar betere zorg’. Binnen het 
farmacieproject hebben huisartsen, 
apothekers en specialisten met elkaar 
afgesproken om bepaalde medicijnen 
zinniger en zuiniger voor te schrijven. 
De kwaliteit van zorg voor de patiënt 
blijft hierbij voorop staan. 

Deelnemers farmacieproject
Apothekers (verenigd in de  
Stichting Farmaceutische Zorg). 
Specialisten en apotheek  
van het Amphia Ziekenhuis.
Zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ. 
Huisartsen van:
-  Huisartsenzorggroep Breda e.o.  

(HZG Breda)
-  Zorggroep regio Oosterhout & 

Omstreken (Zorroo)
-  Het Huisartsenteam

Het Huisartsenteam en Weight 
Watchers werken sinds 2012 samen 
aan een oplossing voor het terugdring- 
en van overgewicht onder patiënten.  
In deze samenwerking staan zowel 
voorzorg als nazorg centraal. In 2013 
was deze samenwerking weer zeer 
waardevol, dit is te zien aan de weer-
gegeven cijfers.

Aantal doorverwezen patiënten: 50

Zelfreflectie is essentieel om kwaliteit 
te borgen. Begin 2013 heeft Het Huis- 
artsenteam door Eenvoud in Kwaliteit 
laten onderzoeken in hoeverre Het 
Huisartsenteam voldoet aan de eisen 
die de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg (IGZ) stelt aan zorggroepen. 

Aan de hand van dit onderzoek heeft 
Het Huisartsenteam met elkaar 
discussies gevoerd, plannen uitge-
werkt en beleid ontwikkeld op uiteen- 

lopende thema’s, zoals het melden 
van incidenten en calamiteiten, 
multi- en comorbiditeit, organisatie 
van multidisciplinaire samenwerking, 
en preventie en zelfmanagement. Het 
Huisartsenteam heeft dit vervolgens 
breed gecommuniceerd aan al haar 
medewerkers en ketenpartners. 
Bewustwording is één, nu is het van 
belang hier continu aandacht aan  
te geven.

KWaliteit & SamenWerKing
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Borgen van kwaliteit

Waardevolle samenwerking
met Weight Watchers

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van  
Het Huisartsenteam. 

Directie en managementteam:  
Jan Frans Mutsaerts – directeur
Wil Rijnders – adjunct directeur
Ivo Lichtendahl – manager diabetes
Cos Beukers – manager COPD
André van den Broek – manager CVRM
Leon Vogels - manager GGZ
Dominiek Rutters – algemeen manager

Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur
secretariaat@hethuisartsenteam.nl
www.hethuisartsenteam.nl
T (076) 526 4768, F (076) 5023 474
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